Jaargang 41 Week 10 05 maart 2018

De jarigen van de komende week
Lara Verheijen 10
Tirza Verwijmeren 7
Tijn van Maurik 5
Kim Jansen 8
Juf Ellie

05-03

Kinderraad

07-03
08-03

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
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Schoolfotograaf
Aanstaande woensdag en donderdag komt de “Sgoolfotograaf” op school.
De volgende groepen worden op woensdag op de foto gezet:
SLB groepen, 1/2 Chantal, 1/2 Dinie, 1/2 Nathalie, 1 Patricia, 3 Menno, 3 Maaike/Merel
Deze groepen worden op donderdag op de foto gezet:
4 Paul/Ellie, 4/5 Ellie/Loanne, 5 Ina/José, 6 Rebecca, 6/7 Machel, 7 Klaas/Ellie, 8 Fred
Donderdag worden de foto's gemaakt van de broertjes en zusjes die op school zitten.

Voorleeskampioen
Ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Eerst in de klas, toen moest ik
tegen andere kinderen in de klas. Dat was spannend. Eerst moest ik een leuk
boek vinden, dat heb ik ook gedaan. Het werd De Grote Vriendelijke Reus. In
de klas had ik gewonnen! Ik was zo blij, want ik vind lezen zo leuk.
Later moest ik in de zaal lezen. Tegen nog een paar andere kinderen.
Daar las ik hetzelfde stuk. De jury besliste. En ze besloten dat ik had
gewonnen. Ik kon het niet geloven, ik was zo enthousiast.
Ik mocht door naar Nijmegen, daar in de bibliotheek
lezen.
Daar moest ik tegen heel veel kinderen, van andere
scholen, lezen.
Ik vond het zo leuk daar, ik had mijn opa’s en oma’s mee genomen.
En natuurlijk mijn meester uitgenodigd.
Ik moest tegen twaalf kinderen lezen, dat was best moeilijk maar wel heel leuk.
Jammer genoeg heb ik niet gewonnen, maar dat vond ik helemaal niet erg.
Want ik heb er weer een leuke herinnering bij.
Ook nog een bloem gekregen en een oorkonde.
En ik ben nog wel de beste lezer van De Esdoorn dit jaar.
Super blij mee!
Door: Lise Wijnen, uit groep 8

Inschrijven kleuters
Als uw kind volgend schooljaar 4 jaar wordt, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk het
inschrijfformulier. We zijn al begonnen met de planning voor volgend schooljaar, dus het is voor ons
belangrijk om te weten op hoeveel kleuters we kunnen rekenen.
U kunt het formulier bij Els Leenders, de directeur, ophalen.

Koningsspelen
In de jaarkalender staat vermeld dat wij op 26 april meedoen aan de Koningsspelen.
Nu blijken de officiële Koningsspelen op 20 april te zijn. De groepen 3 t/m 8 en de SLB MB en BB hebben
dan ook op 20 april de Koningsspelen.
De kleuters en de SLB OB hebben samen met de peuters, KDV de SKAR en de Sterreboom
op 26 april de Koningsspelen.

Rapport gesprekken
Op donderdag 22 maart en dinsdag 27 maart zijn de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7.
Groep 8 heeft geen gesprekken, deze zijn al in januari geweest.
Vanaf maandag 12 maart hangen er lijsten bij iedere klas waar u zelf een dag en tijd kunt inplannen.
Als u het zelf niet invult, zal de leerkracht het gesprek inplannen.

Op tijd komen
Iedere dag kunt u om 8.20 uur naar binnen komen met uw kind. U hebt dan de tijd om de jas op te
hangen, afscheid te nemen van uw kind en de klas of de school op tijd te verlaten, zodat de leerkracht om
8.30 uur met de les kan starten. Helaas zien we dagelijks ouders en kinderen die pas een paar minuten
vóór half 9 of later de school in komen lopen. Dit is NIET de bedoeling!
Wilt u ervoor zorgen dat u op tijd binnen bent en uw kind op tijd in de klas is!
Als dit herhaaldelijk niet goed gaat, is dit erg vervelend voor het kind dat te laat in de klas komt en de
leerkracht die gestoord wordt. Ook zijn wij genoodzaakt de leerlplichtambtenaar te informeren als het té
vaak voorkomt. U wordt dan opgeroepen voor een gesprek.

Bijlagen




Verslag Kinderraad 5 maart
Gym Extra bij Elistha
Onderzoek loopvaardigheid

